






SPF Månadsrapport september 2019 gällande produktion och tryck av programbroschyr.  

Vår- och sommarprogram i januari och höstprogram i augusti direktadresserat till medlemmar.  

 

Höstprogrammet 2019 Linderoths Tryckeri, Vingåker  

Upplaga: 1400 ex klammerhäftad broschyr, varav ca 1000 ex adresserade och utdelade 4-14 augusti 

Format: A5 Omfång: 24 sidor, färg 4+4 Papper: 130 g G-print, pefc 

Faktura enligt offert 11850 kr, exklusive moms, inklusive frakt 

Vad jag förstått delades programmet ut som planerat tidsmässigt. Det har ju i styrelsen förekommit en del 

funderingar angående upplagans storlek. Jag vill därför förtydliga att vi beslutade att beställa 1400 ex vid 

styrelsemöte 5/2019 den 29 april, det blev dock en felskrivning att 1300 ex skulle beställas . Detta 

noterades av Siv den 5 maj i ett mail till styrelsen samt att det endast behövde korrigeras i det protokoll 

som sparas på expeditionen. 

 

Planering vårprogrammet 2020 

Antal exemplar  ___________________   

Antal sidor  ___________________ 

Utdelning till medlemmar ___________________ 

_______________ Deadline för material till Anna-Karin 

_______________ Korrektur 1  

_______________ Korrektur 2 

_______________ Färdig pdf till tryckeri 

_______________ Siv skickar adressfiler 

_______________ Tryckeri levererar till distributör, Bring 

 

Jag föreslår att styrelsen utser en redaktionskommitté till höstens korrekturläsning och detaljplanering. 

 

Hälsningar Anna-Karin  



SPF - Rapport från resekommittén 2019-09-16 

 

Sommarpromenaderna är genomförda och redogjordes i mejl till styrelsen 2019-07-31. 

 

47 glada SPF-are deltog på resan till Dalsland och Dalslands kanal den 20-22 augusti. En 

mycket trevlig resa. 

 

Albanien och Montenegro den 17-24 september – fulltecknad 

 

Anmälningarna till julbordsresorna till Uppsala och Vinprovningsresan med Cinderella är i 

full gång.  SPF Tunasol är inbjudna till Vinprovningsresan. 

 

Brysselresan blev snabbt fulltecknad. Vi fick ytterligare 4 platser, varav det återstår endast  

1 plats. Vi har i dagsläget 33 resande till Bryssel i april 2020. 

 

En tvådagarsresa till Grythyttan och Måltidens Hus med avstickare till Nora och Norberg, är 

planerad till den 12-13 maj 2020, införs i vårens program.  

 

Konstresa till Köpenhamn är planerad till sista veckan i maj 2020. Den kommer att 

offentliggöras så snart allt är klart hos ReseSkaparna. 

 

Planering för hösten 2020 pågår. 

 

 

För resekommittén 

Ginger Rengart 



Rapport från medlemssekreteraren  25/5 – 13/9 2019  

Förändring för perioden: 11 nya medlemmar,2 stycken har ansökt om 

medlemskap. 12 har avlidit, 13 begärt utträde, 1 flyttat. Detta betyder att vi 

den 13/9 har 1188 aktiva medlemmar. 24 Vänmedlemmar . 

Nya medlemmar:  Tuula Hedman, Ulla Granath, Jan Bjunér, Christer Jansson 

Erlandsson, Olle Johnsson, Robert Eriksson, Marianne Sjöman, Pirkko Isaksson, 

Margoth Zetterberg, Boel Agnäs, Birgitta Bjurman 

Nya godkända-ej aktiverade (ej betalat avgift ännu):  Elisabeth Bjunér, 

Margareta Urwäder 

Övertagen medlem: Gunnar Hellman (från Fruängen/Liljeholmen) 

Återöppna medlemskap: ------ 

Flyttat:  Wills Månsson (Nynäshamn) 

Avlidna:  Gerhard Wiksten, Rolf Wilén, Brita Söderberg, Eva Strömdahl, Klas 

Ferneklint, Tore Carlson, Allan Nättinen, Herbert Öhman, Tord Åkerlund, Sven 

Gustafsson, Lennart Carlsson, Karl-Erik Nylander 

Utträde:  Maj Milde, Eva Sohlman, Nils Sohlman, Ulla Andersson, Harald 

Nereng, Marianne Wallin, Inger Westin, Birgitta Berglund, Jan Widström, Kurt 

Garpefält, Barbro von Der Heide, Ulla Laurin, Lars-Olof Rönnlund 

Borttagen pga 3 mån.regeln:  Ketty Claesson (vi behöver ej ersätta något) 

Ångrat inträde: Elisabeth Forsberg (vi behöver ej ersätta något) 

Vänmedlem: ---------- 

Tack för uppvaktning: Ulla-Britt Bergman, Wania Johnson, Marianne 

Schönberg, Nils-Gustav Lagerkvist, Irene Unger, Mait Holmberg, Ella Brännholm 

 

                             Forts. 

 



Åldersfördelning på våra medlemmar ( för kul skull):                                                         

96 – 100 år =        7 st                                                              

91 –   95 år =      41 st                                                             

86 –   90 år  =     70 st                                

81 –   85 år  =   185 st                                            

76 –   80 år =    369 st                                                  

71 –   75 år =    380 st                                 

66 –   70 år =    120 st                                                     

60 –   65 år  =     16 st                                                                                                                                                                                                             

  = 1188 st                                                                                                                             

Födelsedagar oktober:                              

3/10 80 år Anne-Marie Fredriksson                                            

4/10 90 år Anna-Lisa Ölwegård                                            

6/10 85 år Roland Jakobsson                                                 

8/10 85 år Anna-Britta Truedsson                         

9/10 80 år Monica Jansson                  

9/10 85 år Lennart Lundgren                         

12/10 80 år Ove Björkvall                            

19/10 80 år Yngve Berggren                                              

19/10 85 år Gunvor Norén                                                   

21/10 90 år Bengt Ståhl                                               

27/10 80 år Hans Landström 

2 informationsmöten 5 och 10 sept. 7 nya medlemmar kom när vi bjöd på 

smörgås/dryck, kaffe/kaka klockan 12. Skall vi fortsätta med detta upplägg eller 

gå tillbaka till antingen kl. 10 eller 14 med endast kaffe/bröd? Mötena mycket 

bra och uppskattade dock. Givande samtal om deras arbetserfarenhet och vad 

de kan tänkas ställa upp på. 3 st. hade redan varit med och packat påsar. 

Ämnar hålla 2 möten till i höst. Ev. början av november. 

Rapport från ordförandekonferensen 12/13 september kommer i egen bilaga. 

Lars Ö och jag deltog.      

                                                                                      

Siv 



                          

 

               



 

SPF RAPPORT FRÅN PROGRAMKOMMITTÉN 16/9 2019 

 
Genomförda event 

 
    Datum  Deltagare Antal Ansvarig    
        platser 

 

Månadsmöte   27 maj    138 Gunnevi Norgren  

 

Båtutflykt med Ran   3 juni   30  30 Iréne Jansson Kö 

Ran 

 

Rosersberg Slott  16 juni  30  30 Birgitta Björklund Kö 

 

Drotningholms Slott  10 sep  30*  30 Gunilla Ahlberg 

 

*30 betalande, 28 kom. 

 

 

 

 

 

Kommande event 

 

 

Svenskt Tenn   18 sep  11  20 Gunilla Ahlberg 

 

Kräft/räkskiva ”Lilla Blå” 23 sept 15  40 Peo Bergman 

 

Höstcafé,  Lindhem  25sep     Gunnevi Norgren 

 

Bussutflykt Norrtälje 

och Phytagoras  26 sep  43  50 (55)Ulf Garding 

 

Vandring på Norrmalm 30 sep  20  20 Irène Jansson Kö 

 

O´Sofina     3 okt  16  20 Gunnevi Norgren Gratis 

 

Ersta Diakoni   8 okt  20  20 Iréne Jansson Kö Gratis 

 

Sthlms Stadsbibliotek 10 okt  30            2x20 Gunilla Ahlberg 

 

 

 

 

Gunnevi Norgren 

 

 

 

 

    



 
Britt Söderlund  Friskvårdskommittén  

 

Rapport  Friskvård  september 2019 

Vilundahallen 

Alla aktiviteter i Vilundahallen med mattcurling, bordtennis och badminton har haft uppehåll under 

sommaren men startar igen den 24 september på tisdagar och fredagar. 

 

Boule , bangolf och promenader 

Både boule och bangolf  har spelats under hela sommaren men har nu stängt för säsongen. 

Deltagandet har varierat beroende på vädret men upp till ca 20 på bangolfen. Även boule på 

Sjukyroberget är nu igång med några deltagare. 

Promenadgruppen i Brunnby-Vik som har flest deltagare 10-20 och i Runby har varit igång hela 

sommaren . De fortsätter nu i höst liksom Bollstanäs som även får en ny torsdagsgrupp. 

 

Golf 

SPF Golftävling genomfördes på Lindö GK den 28 augusti i strålande sommarväder med 14 

deltagare. Efter vårens golftävling gjordes en enkät bland aktiva golfdeltagare. Baserat på den gjorde 

vi en del ändringar av spelformer och lagsammansättning. 

 

Seniordag ”Stenkul på Vilundavallen” 

För att inspirera våra medlemmar att börja röra på sig arrangerade vi en dag på Vilundavallen den 3 

september med olika aktiviteter. Avsikten var att visa på enkla övningar som går att göra hemma 

eller ute i naturen utan krångliga redskap. Deltagarna fick välja mellan fem olika grupper med olika 

svårighet från tufft gym-pass  med stenar i grusgropen till jogging, promenader och Qigong. Efteråt 

bjöd vi på fika. Arrangemanget blev mycket uppskattat och vi planerar att upprepa till våren.  

 

Marathon-gruppen 

Vårens genomförda lopp inbringade totalt 35.300 kr. Efter sommaren har vi fått förfrågan och 

accepterat fler lopp än vår ursprungliga plan. Utöver Stafesten, Ramboll och STHLM X  har vi 

accepterat Urban Trail samt Tjurruset. Nu återstår att genomföra Tjurruset den 4 okt och STHM X 

den 19 okt.  Totalt innebär det för hösten en intäkt på drygt 40.000 kr.  Det innebär att alla 

funktionärer som deltar i Marathongruppen genererar en intäkt på totalt 75.000 kr år 2019.  

Marathongruppen gör ett fantastiskt arbete och lyckas med kort varsel samla funktionärer till olika 

lopp. Det innebär att vi ofta får erbjudande om nya uppdrag före andra föreningar. 

 

Folkhälsobidrag från kommunen 

Ansökan till kommunen om 20.000 kr skickades in den 19 augusti. Vi har begärt bidrag till fyra 

aktiviteter för att inspirera fler till motion och aktivt liv: (se bil) 

− Inspirationsföreläsning  ”10 tips – Må bättre och lev 10 år längre” med Bertil Marklund 

− Balansträning tillsammans med Friskis&Svettis  

− Externa ledare till nya aktiviteter som linedance 

− Informationsmaterial  

Genomförandet planeras till första halvåret 2020. Nytt bidrag kan sökas i mars 2020. 

Föreläsningen med Bertil Marklund planeras till första månadsmötet 27 januari. Kostnaden 16.000 

delas mellan folkhälsobidraget och programbudgeten för månadsmöten. Avtal måste skrivas nu. 

I samband med ansökan hade jag diskussion med PRO om ev samarbete, men de har valt att istället  

uppgradera den verksamhet de redan har. 

 

 

2019-09-14  



 
Webbgruppen    2019-09-16 
 
 

Hemsidan 
All information om aktiviteter från det nya programbladet har i vanlig ordning lagts in 
på hemsidan. Allt eftersom aktiviteterna genomförs tas de bort på hemsidan, som 
alltså bara innehåller kommande aktiviteter. 
 
Dock finns det i ”Bildgalleri” och på andra ställen reportage från genomförda resor 
och utflykter. Bildsidorna tar dock lite tid att ladda, funderar på att minska antalet 
bilder för att snabba upp inläsningen. 
 

Hur många besöker hemsidan? 
Den centrala IT-supporten levererade förra måndagen statistik över antalet besök på 
hemsidan under vecka 36 (2–9/8). Flesta besöken har gjorts på nedanstående sidor. 
 
Sida Antal besök 
Förstasidan 192 
Aktiviteter 110 
Nyheter-Stenkul 40 
Bildgalleri -Ran 34 
Nyheter -Surströmmingsfest 28 
Bildgalleri – Stenkul 26 
Resor 24 
Kalender 24 

 
Förhoppningsvis kommer vi att få flera sådana här aktivitetsrapporter. 
 
 

Mailutskick 
Kenne har under senaste månaden skickat ett antal mejl personligen till alla 
medlemmar med mejladresser. 

• Behov av funktionärer till Tjurruset, Stafesten och Sthlm X 

• Golf på Lindö Dal 

• Stenkul på Vilundavallen 

• Jazz på Norra Real 

• Besök på Svenskt Tenn 
 

 


